Boornbergum voor Kenia

Voetbalshirts krijgen een
tweede leven in Kenia.

Enige tijd geleden heeft Boornbergum voor Kenia ruim 85 gebruikte voetbalshirts ontvangen van
sportclub Drachtster Boys. Deze shirts hebben we begin februari tijdens onze reis naar Kenia
meegenomen en overhandigd op de basisschool AIC Samoei Model Primary school in de buurt van
Eldoret. De voetbalcoach in Mago bij de Polytechnic School mocht een trainingstenue ontvangen. U
was o.a. sponsor van deze shirts vandaar dat wij u graag willen laten zien waar ze terecht zijn
gekomen.

Bij de school aangekomen werden we enthousiast
ontvangen door de kinderen en de aanwezige
leerkrachten. Met het overhandigen van de shirts
hebben we kunnen uitlegen waar de shirts vandaag
kwamen en waarom sporten zo gezond is voor
lichaam en geest.

De voetbalcoach in Mago
in zijn nieuw
trainingstenue.

Na het maken van de groepsfoto mochten we genieten van
de wedstrijd die ze voor ons gingen spelen. Als groep
hebben we drie ballen aangeschaft voor de school.
Vol enthousiastme werd er gespeeld.

Als tractatie hebben we ranja en koekjes uitgedeeld.
Na het sporten werd hier dankbaar gebruik van
gemaakt.

Zoals u op op de fotos kunt zien zijn de shirts goed terecht gekomen in Kenia.
Ze zijn ontzettend blij met de shirts en de ballen die ze mochten ontvangen.

Mocht u nieuwschierig zijn naar onze andere projecten of de goede doelen reizen naar Kenia die
Berend de Boer organiseert dan komen we graag eens langs om hierover te vertellen.
Boornbergum voor Kenia gaat verder met helpen in Kenia maar heeft daar ook uw hulp bij nodig.
Omdat het vervoer van o.a. hulpgoederen zoals computers, voetbalshirts en voetbalschoenen kosten
met zich meebrengt zijn wij afhankelijk van sponsoren. Samen kunnen we het leven van deze
kinderen maken tot iets bijzonders. We kunnen niet iedereen helpen maar iedereen kan wel iemand
helpen.
Met een vriendelijke groet namens Boornbergum voor Kenia,
Berend, Siemen en Gerda de Boer.
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